
Manier van zijn
De verbindende aanpak beschrijft een manier van
omgang met elkaar. Deze manier helpt te bouwen aan
gezonde relaties, lost problemen op en herstelt schade
na een conflict. Als we met en naast mensen werken,
verbetert de situatie voor betrokken kinderen en hun
families. De wijze van werken focust op het wegnemen
van obstakels en zet in op het proactief stimuleren van
het gevoel van gemeenschap en wederzijds begrip. Het
is een manier van zijn, een ‘way of life’. Iedereen in de
wijk, die met kinderen en hun families werkt, richt zich
op het bouwen aan relaties die zorgen voor
samenwerking, verandering en kansengelijkheid. 

Verbindende aanpak
als gouden draad

Restorative practice in Hoogeveen

Vaak zie je Marcel na schooltijd rondhangen. De bal aan de voet, hoofd gebogen, een beetje verloren.
Zijn leerkracht vindt hem lastig, respectloos en moeilijk te bereiken. Toch zien we ook zijn andere kant:
de kwetsbare, onzekere Marcel. Loyaal aan zijn moeder en zorgzaam voor zijn zusjes. Voor hem willen
we het verschil maken! 

We kennen allemaal een ‘Marcel’. Op school, in de wijk, in de familie. We zien dat samenwerken en
verbinden de kansen van kinderen en jongeren zoals Marcel vergroten. In Hoogeveen hebben we voor het
vormgeven van samenwerking en kansengelijkheid gekozen voor de verbindende aanpak.

Sleutel
Op deze manier werk maken van kansengelijkheid komt
voort uit urgentiebesef in Hoogeveen. De urgentie om
wat te doen aan achterstanden in Hoogeveen blijkt uit
het onderzoek ‘Kinderen in tel’ van het Verwey Jonker
instituut (2012). Dit is een onderzoek met gegevens
over de ontwikkelingen en verschillen in leefsituatie
van kinderen en jongeren. Hieruit werd onder andere
duidelijk dat in Hoogeveen, vergeleken met de rest van
Nederland, de werkloosheid onder jongeren hoog is, het
opleidingsniveau laag en dat steeds meer kinderen
opgroeien in armoede. Om de kansen van kinderen te
vergroten is samenwerken met alle partners essentieel.
>> 

'Je kan meer leren van elkaar'
Cindy



Iedereen is erbij betrokken: professionals,
gezinnen en kinderen. Een kind leeft binnen de
driehoek: familie-school-buurt, dus iedereen in
het systeem van een kind is nodig voor de
opvoeding: ‘it takes a village to raise a child’.
De sleutel tot verandering is succesvol
samenwerken vanuit open (pedagogische)
relaties met een  belangrijke rol voor
eigenaarschap en autonomie. Professionals
werken met een open houding en goede
communicatieve vaardigheden samen met de
totale sociale omgeving. Deze samenwerking
heeft weer een positief effect op de
ontwikkeling van de kinderen. Zo krijgen zíj de
kansen die ze verdienen.

Kansen vergroten
Terug naar Marcel. Zijn moeder wil graag
helpen en is betrokken bij haar zoon. Maar zij
kan het niet alleen. Persoonlijke
omstandigheden zitten haar niet mee:

psychische problemen, drugsgebruik,
armoede, foute keuzes. Wat we met de
verbindende aanpak willen, is kinderen en
jongeren, zoals Marcel, en hun gezinnen leren
om zelf regie te nemen over hun leven. We
handelen preventief om de ontwikkeling van
kinderen en jongeren positief te beïnvloeden. 
 Investeren in de ontwikkeling van (jonge)
kinderen en zorgen voor meer
kansengelijkheid is ook economisch gezien
winstgevend. Onderzoek toont aan dat de
economie groeit wanneer er vroegtijdig in de
ontwikkeling het kind en zijn omgeving wordt
geïnvesteerd. Kansen vergroten voor het
individu betekent kansen vergroten voor de
maatschappij. >>

Juulcoaches vertellen het

koningspaar over de verbindende

aanpak en hebben een keycord

overhandigd  met de vragen rond

hersteltaal. (september 2019)

Minister Slob doet mee aan een

kring (circle). De vragen rond

hersteltaal liggen in het midden

van de kring.

‘It takes a village to 
raise a child’



Restorative practice
Een groep professionals uit Hoogeveen heeft
voor het werken aan kansgelijkheid in de
Engelse stad Leeds inspiratie opgedaan en een
opleiding gevolgd. Leeds wil een
kindvriendelijke stad zijn. Daarom betrekken
beleidsmakers kinderen bij het beter maken
van de stad om in op te groeien en te leven.
Leeds doet dat onder andere door vol
overtuiging te werken met het concept
‘restorative practice’. Dit concept biedt
professionals en vrijwilligers een pakket
aan taal, gedrag en instrumenten die de relatie
met kinderen, jongeren en ouders verbetert.
Restorative practice gaat over het bouwen,
onderhouden en herstellen van relaties.
Mensen, jong en oud, zijn namelijk meer
bereid mee te werken als professionals
daadwerkelijk betrokken zijn bij hun situatie.
Een goede relatie is dan essentieel.  Belangrijk
uitgangspunt van restorative practice is het
social discipline window van Wachtel.
Uitgangspunt hierbij zijn de vier
basishoudingen waarbij werken MET leidend
is. Dit betekent uitgaan van veel uitdaging en
veel ondersteuning. Een ander ankerpunt
binnen restorative practice is een eerlijk
proces; iedereen is betrokken, het is voor
iedereen duidelijk en de verwachtingen zijn
helder.

Verspreiden van het gedachtegoed en er
concreet mee aan de slag. De in Leeds
opgeleide mensen trainen groepen
professionals uit organisaties die
betrokken zijn bij kinderen en jongeren.
Het gaat dan om bewustzijnstraining, de
awarenesstraining. Getrainde mensen gaan
in hun dagelijks werk aan de slag met de
principes van de verbindende aanpak en
passen dit meteen toe binnen hun werk. 
De verbindende aanpak zichtbaar maken.
Op scholen en in wijken wordt na de
training de aanpak geïmplementeerd.
Teams op scholen werken dan vanuit het
gedachtegoed en kinderen worden actief
betrokken als coach. 

Gouden draad
Voor de Hoogeveense situatie is restorative
practice vertaald naar: de verbindende aanpak.
De verbindende aanpak zien wij als ‘de gouden
draad’. We hebben daarbij in Hoogeveen
ingezet op twee onderdelen:

Op school 
Op de Juliana van Stolbergschool is het hele
team getraind. Belangrijk bij de verbindende
aanpak is dat iedereen binnen de school erbij
betrokken is. Het team kent de uitgangspunten
van de verbindende aanpak, de hersteltaal en
de rol die kinderen zelf daarin spelen.
Daarnaast maken we gebruik van zogenaamde
circles, kringen. >>

Social discipline window van Wachtel

'Ik heb nu minder ruzie 
omdat ik juulcoach ben, 

je moet ook het goede
voorbeeld geven'

Nick



Op school starten we elke maandag in de kring
met een check-in en eindigen vrijdag met een
check-out. Dit bevordert openheid, gelijkheid
en verbinding. Als het nodig is, kan na een
incident ook gebruik worden gemaakt van een
kring, een zogenaamde herstelkring. Ook op
teamniveau start elk overleg met een kring
waarin via een check-in-vraag eerst
verbinding met elkaar wordt gecreëerd. De
kinderen in de groepen 5-8 krijgen een korte
training in de verbindende aanpak en de
hersteltaal. Bij hersteltaal wordt gebruik
gemaakt van vragen met betrekking tot het
verleden (wat is er gebeurd?), het heden (wie
is er door geraakt en hoe?) en de toekomst
(hoe kunnen we nu verder?). We werken
hierbij samen met een andere school in de
wijk. Zo wordt de verbindende aanpak ook in
de wijk gedeeld. We merken uit gesprekken
met de kinderen dat ze zich meer
verantwoordelijk voelen voor de situatie en
voor elkaar. En ze geven aan dat hun
zelfvertrouwen groeit. We zijn ervan overtuigd
dat dit een positief effect heeft op hun kansen
in het onderwijs en op hun toekomst. Kinderen
zijn zelf (Juul)coach. Hun inzet draagt bij aan
het verminderen van het aantal incidenten en
door de hersteltaal verbetert het gevoel van
veiligheid in de school. Dit leidt tot meer
eigenaarschap en zelfvertrouwen bij onze
leerlingen.

Gelijke kansen
De verbindende aanpak levert meteen
resultaat op, in het klein en in het groot.
Kinderen worden op de scholen, in de wijk en
op de sportclub op dezelfde manier behandeld.  
Hierdoor krijgen ze een gelijke kans om zich
optimaal te ontwikkelen, ongeacht buurt,
financiële situatie of het sociale netwerk
waarin ze opgroeien. Kansengelijkheid dus.
Onderlinge (pedagogische) relaties verbeteren
of worden hersteld. Dit leidt tot minder
conflicten, betere resultaten en meer plezier.
Door samenwerking en verbinding ontstaan
korte lijnen tussen de professionals. Kinderen
en jongeren profiteren hiervan doordat ze snel
passende hulp krijgen en vanuit dezelfde
verbindende aanpak worden benaderd. Het
zelfvertrouwen en eigenaarschap van kinderen
groeit doordat zij als (Juul)coach optreden.
Volwassenen en klasgenoten luisteren naar
hen en ze hebben direct invloed op de sfeer in
de klas. Zo loopt de ‘gouden draad’ door de
hele school en de wijk. Huidig minister van
onderwijs, Arie Slob, stelt dat het tegengaan
van kansenongelijkheid een brede
maatschappelijke opgave is waarin het
onderwijs een belangrijke rol speelt. Deze rol
wordt met de verbindende aanpak als gouden
draad kansrijk opgepakt. 
En Marcel? Hij bloeit op. Maar onze missie is
pas geslaagd als Marcel zijn diploma haalt en
daarmee zijn situatie verbetert. Want niet de
situatie waarin hij opgroeit bepaalt dat, maar
wel zijn capaciteiten.<

Johanna Sellis

Sigrid Hartman 

Voor meer informatie:

senior beleidsadviseur gemeente Hoogeveen

j.sellis@dewoldenhoogeveen.nl

schoolleider Juliana van Stolbergschool

s.hartman@pricoh.nl
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'Je weet beter hoe je
ruzies op moet lossen' 

Kevin


